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A presente propositura tem por objetivo conceder a honraria Medalha Anchieta em 

homenagem ao Sr. José Luiz Del Roio, conforme demonstra sua biografia que segue em 
anexo. 

BIOGRAFIA 

José Luiz Del Roio nasceu na cidade de São Paulo, 12 de março de 1942. Originário 
de família pobre de migrantes italianos, situados em Bragança Paulista, local este onde 
cresceu. 

Desde muito jovem foi ligado ao ilegalizado Partido Comunista Brasileiro, iniciou suas 
lutas políticas na reconstrução da União Paulista de Estudantes Secundarista - UPES - em 
1958. 

Em 1960 já estava na metrópole paulistana tendo trabalhado em diversos empregos 
entre os quais o de bancário, exercendo suas tarefas partidárias tanto nos bairros operários 
como na construção de sindicatos rurais no campo paulista, quando isso era possível. Lutou 
contra o golpe militar desde seus primeiros momentos, sendo detido e processado por crime 
contra a segurança nacional. 

Passou a trabalhar em cursinhos pré-universitários, mas dedicou a maior parte de seu 
tempo à militância política. Foi responsável pelos universitários comunistas do Estado de São 
Paulo; da direção nacional da juventude comunista e dirigente dos comunistas do Estado de 
São Paulo junto com Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira. Pertenceu ao núcleo que 
formou a Ação Libertadora Nacional - ALN. 

Casou-se em 1967 com a artista plástica e estudante de sociologia, Isis Dias de 
Oliveira. Esta militante foi presa no inicio de 1972, no Rio de Janeiro sendo assassinada pelo 
DOI-CODI e seu corpo nunca encontrado. Em 1969 foi cumprir tarefas da organização no 
exterior e por lá permaneceu por 10 anos, percorrendo muitos países dos quatro continentes, 
denunciando a ditadura militar brasileira. Trabalhou ativamente para realização do Tribunal 
Bertrand Russell II sobre a direção do Senador Italiano Lélio Basso. 

Com a proteção da ONU, da qual foi considerado um perseguido político, estabeleceu-
se na Itália em 1976. A pedido de Luiz Carlos Prestes colaborou na retirada do estupendo 
arquivo de Astrojildo Pereira, fundador do PCB, que encontrava-se em perigo no Brasil. Ele foi 
depositado na Fondazione GianGiacomo Feltrinelli em Milão. Acrescentou-se muitos outros 
acervos importantes como o do líder sindical Roberto Morena, jornais e documentos da 
resistência à ditadura militar, das atividades do exilio brasileiro, etc. Estes materiais contaram 
com a ajuda de muitas pessoas entre eles Jorge Amado e Oscar Niemayer. Somente em 1994 
estes arquivos puderam vir ao Brasil e serem depositados no Centro de Documentação e 
Memória da Unesp onde encontram-se disponível ao público. Embora os materiais sejam de 
caráter nacional, a exigência foi que permanecessem na cidade de São Paulo, pois aqui se 
concentrou a maior parte da luta proletária. 

No final de 1979 com a aprovação da Lei da anistia, voltou o Brasil, mas continuou com 
residência também no exterior. Dois anos antes se casou com a ativista e professora Italo- 
Suíça: Teresa Isenburg. 

No Brasil apoiando-se na empresa de comunicações OBORE, trabalhou na divulgação 
de livros, reprints, revistas, cursos, ligados ao movimento operário. 



Na Europa participou nas celebrações europeias do centenário do 1º maio entre 1984 a 
1986, ligado as centrais sindicais. Participou como um dos coordenadores da campanha 
contras as celebrações da chamada descoberta da América entre 1989 e 1993. Foi assessor 
da Fundação Lyndolfo Silva, da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura - Contag entre 
1994 a 2004, tendo criado a delegação europeia para a agricultura familiar brasileira. 

Trabalhou junto com Samir Amin e François Houtart no Fórum de Alternatives sendo 
um dos fundadores do Fórum Social Mundial e membro de seu Conselho Internacional. Sua 
grande paixão foi ser radialista na Itália por mais de 20 anos. 

Entre 2006 a 2009 foi Senador da República Italiana, eleito pela Lombardia. Foi 
também Membro da Assembleia Parlamentar em Estrasburgo e deputado da União Europeia 
Ocidental em Paris. 

A partir do ano de 2010 concentrou seus esforços na batalha pela Memória, Verdade e 
Justiça sendo assessor da Comissão Nacional da Verdade e participando de vários projetos 
como o "Resistir é Preciso" do Instituto Vladimir Herzog. 

Autor de centenas de artigos publicados na Europa e no Brasil e de 20 livros entre os 
quais: Chiesa e ditatura; Igreja medieval - A cristandade latina; 1º de Maio, cem anos de luta; 
Lavorattori in Brasile; Zarattini: A paixão revolucionária; A Greve de 1917. Os trabalhadores 
entram em cena; Enrico Berlinguer e a evolução politica do PCI, dentre outros. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/10/2017, p. 275 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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